Terasele s-ar putea redeschide de la 1 iunie!
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Premierul Ludovic Orban a avut, luni, la Palatul Victoria, o întâlnire cu reprezentanÈ›ii Horeca, cu care a discutat despre
redeschiderea acestui sector în condiÈ›ii de siguranÈ›Äƒ. Terasele È™i restaurantele s-ar putea redeschide de la 1 iunie, iar
hotelurile de pe 15 iunie, dacÄƒ se ajunge la o decizie în acest sens.
?Premierul Ludovic Orban a continuat astÄƒzi consultÄƒrile cu reprezentanÈ›ii industriei Horeca, în
perspectiva reluÄƒrii activitÄƒÈ›ii acestui sector, în condiÈ›ii de siguranÈ›Äƒ, atunci când situaÈ›ia
epidemiologicÄƒ o va permite.

DiscuÈ›iile au vizat stabilirea unui calendar de redeschidere a sezonului turistic în România, a
activitÄƒÈ›ii teraselor È™i cafenelelor, precum È™i mÄƒsurile de sprijin necesare pentru redresarea acestui
sector afectat de pandemia de COVID-19.

Prim-ministrul a subliniat cÄƒ la nivelul Guvernului sunt în etapÄƒ avansatÄƒ de pregÄƒtire mai multe
mÄƒsuri de sprijinire a economiei de care va beneficia È™i industria Horeca. În acest sens, sunt avute
în vedere acordarea de garanÈ›ii guvernamentale pentru creditele contractate de IMM-uri pentru
capital de lucru È™i investiÈ›ii, prelungirea acordÄƒrii È™omajului tehnic pentru sectoarele care nu îÈ™i p
relua activitatea, într-o primÄƒ etapÄƒ, iar, ulterior, susÈ›inerea din fonduri guvernamentale a unei pÄƒrÈ›i
a cheltuielilor de salarizare pentru angajaÈ›ii ale cÄƒror locuri de muncÄƒ vor fi menÈ›inute de
angajatori.

«Guvernul susÈ›ine, prin mÄƒsuri active, reluarea activitÄƒÈ›ii sectorului Horeca, atunci când situaÈ›ia
epidemiologicÄƒ o va permite, însÄƒ aceastÄƒ etapÄƒ trebuie atent pregÄƒtitÄƒ, în condiÈ›ii de siguranÈ›Ä
sanitarÄƒ pentru cetÄƒÈ›eni», a subliniat prim-ministrul?, aratÄƒ un comunicat emis de Executiv.

Mohammad Murad, preÈ™edintele FederaÈ›iei Patronatelor din Turism, a spus, dupÄƒ aceastÄƒ întâlnire, cÄƒ a primit o pro
de la premier privind redeschiderea sectorului de afaceri respectiv.

?Restaurantele, terasele vor fi redeschise de la 1 iunie, urmând ca hotelurile toate sÄƒ fie redeschise
pe 15 iunie. LuÄƒm toate mÄƒsurile necesare în aÈ™a fel încât pe 15 iunie sÄƒ fie startul pentru litoral 2020
Noi am cerut mai devreme, am fÄƒcut o reevaluare È™i am hotÄƒrât pe 15 iunie.
Avem promisiune de la Ludovic Orban privind È™omajul tehnic, ne reduce chiriile la plajÄƒ, primÄƒ de
reangajare. Avem o redeschidere din partea premierului. A spus cÄƒ e important sÄƒ repornim
economia?, a spus Murad, la Antena 3.

Surse din Guvern au spus cÄƒ încÄƒ nu existÄƒ o decizie în acest sens, discuÈ›iile de luni fiind doar la nivelul de consultÄƒr
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